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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

Ulaşım Dönüşümü Yaşanan Latin Amerika’de EV Satışları %90 Arttı - Forbes 

Elektrikli araç (EV) devriminin devam ettiği Latin Amerika’da EV satışları 2018’de %90 

arttı. Meksika, Kolombiya ve Kosta Rika, büyümenin yaklaşık yarısını oluşturuyor. 

Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı tarafından yapılan araştırmaya göre, “Latin Amerika 

EV pazarı, 2018'de küresel satışların %1'inden azını oluşturan Doğu Asya, Avrupa ve 

Kuzey Amerika'dan çok daha küçük olsa da büyümeye başlıyor.” Şirketin Elektrikli Araç 

Görünümü raporuna göre, 2018'de 2 milyondan fazla EV satıldı. Raporda “Yıllık binek 

EV satışlarının 2025'te 10 milyona, 2030'da 28 milyona ve 2040'a kadar 56 milyona 

çıkmasını bekliyoruz” ifadesine yer verildi. 

Dünyanın En Büyük Güneş Enerjisi Santrali Açıldı - Forbes 

Bugün itibariyle, toplam 1,177 MW'lık kapasiteye sahip Noor Abu Dabi projesi, dünyanın 

en büyük operasyonel tek alanlı güneş enerjisi projesidir. Devlet tarafından finanse 

edilmeyen Noor Abu Dhabi projesi, Abu Dhabi Power Corporation'ı, Japonya’nın 

Marubeni Corp’unu ve Çinli güneş enerjisi üreticisi Jinko Solar’ı içeren bir konsorsiyumun 

çalışması. Hintli firma Sterling & Wilson tarafından inşa edildi ve faaliyetin zirvesinde 

yaklaşık 3000 kişi çalışıyordu. 

Yenilik ve İşbirliği Malezya'nın Enerji Dönüşümünün Anahtarı Olacak – Forbes 

Asya, dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olmaya devam ediyor. İstikrarlı ekonomik 

görünümüyle Malezya, bölgenin kalkınmasının merkezinde yer almaktadır. Ancak, 

piyasadaki hızlı değişimler, çevre yasaları ve jeopolitik gerilimler de dahil olmak üzere 

katı mevzuat gereklilikleri, işletmeler için birçok zorluk yaratmaktadır. Bu belirsizliklere 

ve zorluklara rağmen, enerji talebi Asya'ya doğru kaymaya devam ediyor. Analistler, 

bölgedeki birincil enerji talebinin yıllık yüzde 2,5 oranında büyümesi ve 2035'te 7,1 

milyar ton petrol eşdeğerine (btoe) ulaşması ve dünyanın birincil enerji talebinin 

%42'sini oluşturmasının beklendiğini belirttiler. 

Kaya Gazı, Arjantin’in yeni petrol ve doğal gaz üretim rekorunu kırmasına yardım 

ediyor – Reuters 

Arjantin’in petrol ve doğal gaz üretimi, ülkenin yaydığı Vaca Muerta şeyl oluşumundan 

elde edilen üretimin artması nedeniyle Mayıs’ta rekor seviyelere ulaştı. Ulusal gaz 

üretimi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarken, petrol üretimi %4.2 

arttı. Mayıs ayında Arjantin, 2012'den beri gerçekleşmemiş olan ham petrol ithalatına 

gerek kalmadan 13 ay boyunca tamamladı. 

https://www.forbes.com/sites/feliciajackson/2019/07/04/latin-america-ev-sales-up-90-as-transport-transformation-continues/#734338f92fc0
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https://www.reuters.com/article/us-argentina-shale/shale-helps-argentina-hit-new-oil-natural-gas-output-record-idUSKCN1TX28W

